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ŘASA NA ŘASU: Metoda, při které se na jednu vlastní řasu aplikuje jedna řasa syn-
tetická. Pracuji s kašmírovými řasy. Velmi přirozený Vzhled připomínající řasenku.

Trvání: cca 120 min.

HOLLYWOODSKÝ OBJEM: Metoda, při které se na jednu vlastní řasu aplikuje vějíř 
vyrobený s několika nano-řas. Touto metodou lze opravdu vytvořit krásný, hustý
a zároveň přirozený a dlouhotrvající vzhled (dramatický efekt ale i nature efekt) vašich 
řas.

Trvání: cca 180 min. (PODLE POČTU VLASTNÍCH ŘAS).

Hollywoodský objem je rozdělen do tří skupin a to podle počtu přírodních řas klientky:

1) LIGHT VOLUME (cca do 50 přírodních řas):
Tyto řasy jsou obvykle hodně jemné, často bohužel zničené  
špatnou předešlou aplikací umělých řas. Proto na nich 
celkově prodloužené řasy špatně drží, musí se doplňovat 
častěji (cca jednou za 14dní) a přidat případně i sérum na 
regeneraci řas, které je možné ve studiu zakoupit. Upozorňuji 
na to, že pro takové řasy není aplikace příliš vhodná a je na 
zvážení klientky, zda je dobré si nechat řasy prodloužit. 

2) CLASSIC VOLUME(cca do 100 přírodních řas):



DLOUHÉ, HUSTÉ A PŘIROZENĚ KRÁSNÉ ŘASY?

Nejmodernější prodloužení řas na nejvyšší úrovni. Řasy, které skutečně drží.
Tajemství semipermanentních svůdných řas je v tom, že jsou lehké, přirozené, perfekt-
ně drží a lze si vybrat přesně takovou délku, tloušťku, zakroucení, která podtrhne vaši 
osobnost a styl. Prodlužování řas, to je krása pro každou ženu. Na rozdíl od řasenky 
jsou řasy zcela bezpečné ve sprše nebo při cvičení ale navíc také v sauně či 
extrémních podmínkách.

Všeobecně:

Správná aplikace řas by měla zajistit klientce pohodlné, bezbolestné nošení prod-
loužených řas. Při pravidelném doplňování řas (14 dní až 1 měsíc) lze tedy docílit 
trvalého efektu neodolatelných řas, které podtrhnou výraz každé ženy i v nežádoucích 
podmínkách, kde běžná řasenka nemá šanci.

Pracuji s produkty od  Violet Lashes, které patří k těm nejlepším na trhu. Délku, sílu
i zakřivení řas spolu s klientkou pečlivě konzultuji. Dodržuji veškeré hygienické zásady
a tím zaručuji bezpečnou aplikaci.
Pokud by nastal jakýkoli problém po aplikaci řas, například alergie, zarudnutí oka, 
pálení, řezání, klientka mě může kdykoli telefonicky kontaktovat. Problém s ní vyřeším
v co nejkratším možném čase (například šetrné odstranění řas).
Klientka dostane v písemné formě sebou domů poučení o domácí péči řas a kartáček 
na rozčesávání řas.
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3) HYPER VOLUME (cca od 100 přírodních řas a více):


